Ubezpieczenie PZU Auto Opony
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Auto Opony
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto Opony (OWU), które ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/31/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/256/2021 z dnia 14 września 2021 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
PZU Auto Opony to dobrowolne ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży –
dział II, grupa 18 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Organizujemy oraz pokrywamy koszty usług assistance w razie
awarii opony.
Zakres ubezpieczenia zależy od wybranych świadczeń. W razie
pierwszej lub drugiej awarii opony w okresie ubezpieczenia możemy
pokryć koszty:
wymiany na miejscu koła, w którym wystąpiła awaria opony,
na koło zapasowe, które pojazd ma na wyposażeniu, lub
naprawy koła przy pomocy zestawu naprawczego, jeśli jest
on elementem wyposażenia pojazdu,
holowania do wskazanego przez nas warsztatu – do 150 km –
jeśli wymiana lub naprawa koła na miejscu jest niemożliwa,
przewozu kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu
do warsztatu,
naprawy w warsztacie,
usług informacyjnych.
W razie trzeciej lub kolejnej awarii opony w jednym okresie
ubezpieczenia możemy pokryć 10% kosztów.
W razie pierwszej albo drugiej awarii opony w okresie
ubezpieczenia możemy też jeden raz pokryć koszt zakupu nowej
opony tej samej marki, rozmiaru i o tych samych parametrach
co uszkodzona opona wymagająca wymiany – pod warunkiem,
że uszkodzona opona ma nie więcej niż 3 lata – licząc od daty jej
produkcji do daty awarii opony.

Nie obejmujemy ochroną m.in. szkód dotyczących samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
Nie pokrywamy kosztów zakupu nowej opony, jeśli uszkodzona
opona ma więcej niż 3 lata lub jeśli już raz w okresie ubezpieczenia
skorzystałeś z tego świadczenia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za awarię opony, która powstała:
wskutek obciążenia pojazdu ponad dopuszczalną masę całkowitą,
podczas jazd wyścigowych lub konkursowych, lub treningów
do tych jazd,
w wyniku zużycia opony, jej korozji, utlenienia lub zawilgocenia,
na drodze gruntowej lub w miejscu, gdzie wjazd jest niemożliwy
lub niedozwolony przez przepisy prawa, a także gdy organizacja
usługi assistance jest uniemożliwiona przez działanie siły wyższej.
Nie odpowiadamy za awarię opony, w której wskaźnik pokazuje
graniczne zużycie bieżnika, a jeśli nie ma takiego wskaźnika –
w której bieżnik ma głębokość mniejszą niż 1,6 mm.
Nie pokrywamy kosztów:
które nie zostały wcześniej z nami uzgodnione,
naprawy w warsztacie lub zakupu nowej opony, jeśli awaria
opony wystąpiła w ciągu dwóch dni od zawarcia umowy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Odpowiadamy za awarię opony, która powstała w Polsce.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– Ma obowiązek podać nam znane sobie okoliczności, o które pytamy przy zawarciu umowy.
– Powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach tych okoliczności, np. o przerejestrowaniu lub zbyciu pojazdu.
– Ma obowiązek najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o zdarzeniu.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w polisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa:
– od początku okresu ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia lub później.
Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie, możemy wypowiedzieć umowę.
– od następnego dnia po zapłaceniu składki, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu ubezpieczenia –
nie wcześniej niż od początku okresu ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia,
rozwiążemy umowę z tym dniem.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– z końcem okresu ubezpieczenia,
– w dniu odstąpienia od umowy albo na skutek jej wypowiedzenia,
– w chwili przeniesienia własności pojazdu, chyba że przechodzi ona na ubezpieczającego po zakończeniu leasingu, kredytowania albo najmu
pojazdu od firmy zarządzającej flotą samochodową (CFM),
– w chwili wyrejestrowania pojazdu lub zarejestrowania go za granicą.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy. Może to zrobić:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jest przedsiębiorcą,
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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